गट क : पद .
. ६ : रे कॉड?
ॉड? कीपर - िन - िलिपक SETSET- I
१)

उपरा हे आdमकथन _____ यांनी िलिहले आहे .

२)

िवkाथL वसितगृहाचे जनक {हणून _____ यांचा उyेख केला जातो.

३)

लोकनायक {हणून _____ यांचा उyेख करतात.

४)

महाराGHातील पंचायत राजमlये मिहला ____ टके जागा राखीव असतात.

५)

भारतीय उkोगधंkाचे जनक _____ यांना {हणतात.

६)

कॉफीत कोणते उेजक ]3य असते ?

७)

राईट बंधू या शाrांनी कशाचा शोध लावला ?

८)

ेल या शाrाने कशाचा शोध लावला ?

९)

“हिरजन” हे साqतािहक कोणी सुY केले ?

१०)

सुिसlद “िमनाी मंिदर” कोठे आहे ?

११)

महाराGH शासना£ारे कािशत केले जाणारे “मािसक” कोणते ?

a)िव. स. खांडेकर

a) महाdमा फुले

a) रNव]नाथ टागोर

a) १३

a) जमशेटजी टाटा

a) कॅिफन

a) टे िलफोन

a) इंटरनेट

a) महाdमा गांधी

a) रामेरम

a) ॲXोिवन

b) बाबूराव बागूल c) ल§मण माने

b) डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

c) शाहू महाराज

b) जयकाश नारायण

b) २७

c) वyभभाई पटे ल

c) ३३

b) िहराचंद वालचंद

b) टॅ िनन

b) तारतं:

b) संगणक भाषा

b) लोकराuय

d) सावरकर

d) अoणा हजारे

d) ५०

c) शंतनू िकलC!कर

c) िनकोटीन

d) रतन टाटा

d) !टरॉईड

c) िवमान

d) इंटरनेट

c) िवkुतघंटा

d) अंध िलपी

b) बाळ गंगाधर िटळक

b) मदु राई

d) ल§मण गायकवाड

c) जांभक
े र

c) क^याकुमारी

c) लोकसा

d) टाई{स Xुप

d) भुवनेर

d) साधारी

१२)

सोलापूर िवkापीठाची !थापना कोणdया साली झाली ?

१३)

साने गुYजी यांचे संपूण? नाव काय होते ?

a) २०००

b) २००४

a) पांडूरंग सदािशव साने
c) नरहर सदािशव साने

c) २००८

d) २०१२

b) िव¤ल सदािशव साने

d) सावळाराम सदािशव साने

१४)

मराठी गीतरामायण _____ यांनी िलिहले आहे .

१५)

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांनी १९२० मlये _____ हे मराठी पािक चालिवले.

16)

Give adjective form of following word
Herb _______
a) Herbious
b) Heard
c) Hard

a) ग. िद. माडगूळकर

a) दप?ण

b) बाबूराव बागल c) िव. दा. करं दीकर

b) शतप:े

c) मूकनायक

d) आनंद यादव

d) अYणोदय

d) Herbal

17)

Mohan is my _____ brother. Choose correct form of Adjective.
a) Elder
b) older
c) eldest
d) more old

18)

Choose the right adjective and fill in the blank.
Could you lend me ____ money ?
a) some
b) any
c) much

d) little

He ____ also be an inspiration.
(supply a suitable modal auxiliary showing “ability”)
a) Can
b) could
c) should

d) may

19)

20)

I ____ pay the bill today: it’s the last date. Fill in the appropriate modal
auxiliary.
a) should
b) many
c) can
d) must

21)

Fill in the blank with the suitable verb form:
The dish ___ tasty, if a little less sugar was used in it. (be)
a) is
b) were
c) was

d) are

22)

Complete the sentence with the correct alternative. She is ____ well today.
a) no
b) not
c) none
d) nough

23)

I don’t know ____ She was crying.
a) where
b) why

c) which

d) how

24)

Fill in the blank with correct option : I have not travelled by plane ______
a) yet
b) till now
c) as of now
d) none of these

25)

He is writing ____ a pencil.
a) with
b) by

c) from

d) in

She is expert ____ painting.
a) at
b) in

c) into

d) of

26)

27)

28)

29)

30)

Many poor people live ____ daily wages.
a) on
b) in
c) at

d) By

Shivaji’s life was full ____ adventures.
a) at
b) in
c) of

d) by

He is senior ____ me.
a) than
b) from

c) to

d) by

He is a man ____ principle.
a) at
b) from

c) of

d) about

३१)

भारतरdन हा राGHीय पुर!कार अटलिबहारी वाजपेयी यांना के3हा िदला ?

३२)

शांती!वYप भटनागर पुर!कार कोणdया े:ातील 3यत¦ना िदला जातो ?

३३)

भारताचे २६ जानेवारी २०१४ जासाक िदनाचे मुख अितथी कोण ?

३४)

भारताचे २६ जानेवारी २०१५ जासाक िदनाचे मुख अितथी कोण ?

a) २०११

a) सािहdय

a) बराक ओबामा

a) बराक ओबामा

b) २०१४
b) िसने

b) िश^जो अबे

b) िश^जो अबे

c) २०१५
c) ीडा

c) नाहयान

c) नेZसन मंडेला

d) २०१६
d) िवान

d) नेZसन मंडेला

d) नाहयान

३५)

“िड!क3हरी ऑफ इंिडया” या Xंथाचे लेखक कोण ?

३६)

माझे सdयाचे योग या Xंथाचे लेखक कोण ?

३७)

मोहं जोदडो सं!कृती कोणdया नदीDया खोzयात सापडली ?

३८)

आयgचा आk Xंथ कोणता ?

३९)

इटािलयन िच:कार “िलओनादC-द-3ह^सी” यांनी ____ या युवतीचे काढलेले िच:

a) महाdमा गांधी

a) िव. दा. करं दीकर

a) पंजाब

a) सामवेद

जगिसlद आहे .
a) हे लेना

४०)

b) पंिडत नेहY

b) सdयिजत रे

b) सतलज

b) यजुवद
M

b) मोनािलसा

पािनपतची पिहली लढाई कोणामlये झाली ?
a) इाहीम लोदी आिण बाबर

c) राणाताप आिण जहाँगीर

c) !वामी िववेकानंद

d) पु. ल. दे शपांडे

c) महाdमा गांधी

d) रिव सबनीस

c) Nसधू

d) यमुना

c) ऋFवेद

d) यापैकी नाही

c) एिलझाबेथ -२

d) डायना

b) इाहीम लोदी आिण राणाताप
d) जहाँगीर आिण अकबर

४१)

सव? धमgतील चांगली तdवे एक: कYन अकबराने ____ हा नवा धम?पंथ !थापन केला ?

४२)

औkोिगक ांतीचे माहे रघर असे कोणdया दे शाला {हटले जाते ?

४३)

भारतात आलेले पिहले युरोिपयन कोण ?

४४)

अमरावतीDया िशवाजी िशण सारक मंडळाची !थापना कोणी केली ?

४५)

सवgत जा!त काळ राGHपती पदावर काय?रत राहणारे भारताचे राGHपती ?

a) भारतीयता

a) इटली

a) इंXज

a) लोकमा^य िटळक

a) अलीयावर जंग
c) 3ही. 3ही. िगरी

b) दीन-ए-इलाही

b) इंFलंड

b) इटािलयन

c) बहु जन

d) िवधम?

c) आि_का

d) {यानमार

c) पोतु?गीज

d) Xीक

b) पंजाबराव दे शमुख c) ितभाताई पाटील

b) डॉ. राजa] साद

d) राणावत

d) डॉ. ए. पी. जे. अदू ल कलम

४६)

फळांDया तीन करं ¨ात आंब,े केळी, िचकू व पेY ही फळे भरलेली आहे त. आंबे व केळी या
फळांची संया समान आहे . िचकू केvयांDया दु qपट आहे त. पेYंची संया िचकू व केळी िमळू न
होणाzया संयेDया ३/४ इतकी आहे . तीन करं ¨ात िमळू न १००० फळे आहे त तर dयात पेY व
िचकू यांची अनुमे संया िकती आहे ?
a) ३२०, ३६०

४७)

b) ३६०, ३२०

c) १२०, ३६०

d) १६०, ३२०

एका िकेट खेळाडू ची चaडू फेकoयाची सरासरी २४.८५ धावा ित िवकेट होती. एका

मॅचमlये dयाने ५२ धावा दे वून ५ िवकेट घेतZया. dयानंतर dयाची चaडू फेकoयाची सरासरी
०.८५ एवढी कमी झाली तर अंितम मॅच खेळoयापूवL dयाने घेतलेZया िवकेटची संया िकती
होईल ?
a) ६४

b) ७२

c) ८०

d) ९६

48)

Which of the following does not represent an Input / Output device?
a) Keyboard
b) printer
c) plotter
d) ALU

49)

One thousand bytes represent a _______.
a) Megabyte
b) Gigabyte
c) Kilobyte

50)

In email address ____ character is essential.
a) _
b) %
c) @

d) None of the above

d) *

51)

The police caught the thief Red-handed.
a) With red hands
b) Red free
c) Hands turning red
d) In the very act of committing the theft

52)

He know the ins and out of that affairs.
a) All the details
b) Going out
c) to go in and out
d) coming and going

53)

Today he is in high spirits.
Choose the substitute word for the underlined phrase in the above sentence.
a) Cheerful
b) Sad
c) Mad
d) Weeping

54)

“I like only white collar jobs”
The underlined words can be correctly explained as:
a) Administrative and clerical
b) Manual labour
c) Job requiring clean while shirts
d) Self-employment

55)

Which of the following words can substitute the phrase “a cinema show in the
afternoon”?
a) Afternoon play b) Matinee show
c) a special show d) Noon show

56)

Match the phrase : Fair play with
a) Good play
b) Beautiful play

c) Honest method

d) Famous drama

57)

The visit was cancelled because of the uncertain weather conditions.
Substitute the underlined word with a phrase nearest in meaning:
a) Tossed out
b) Called off
c) put in abeyance
d) Ruled over

58)

Just now my hands are full _____ means ?
a) I am very rich
b) I do it unconditionally
c) My hands are loaded with things
d) I am very busy

59)

By withdrawing his own statements the header has taken U-turn.
The underlined part means:
a) Has completely changed the stands
b) Has lost the credit and trust
c) Has surrendered before the authority d) None of the above

60)

Samiksha is homesick.
The underlined word is commonly understood as:
a) One who is sick at home b) One who is sad for being away from home
c) One who needs home
d) One who is sick home
***

